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• Doel
• Afbakening
• Project ‘Dichterbij in 10 minuten’
• Lessen uit project
• Vragen 



Geleerde lessen uit het project delen met 
collega’s in de zorg en de veiligheidsregio’s



• Gebouwtype rijwoning
• Focus op een snelle felle brand
• Focus op effecten van brand 
• Cliënten van diverse leeftijden en met 

verschillende zwaartes van beperkingen
• Geen brandvertragend meubilair
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Dichterbij en brandweer staan 
tegenover elkaar



Overtuiging raad van bestuur Dichterbij
Dichterbij en brandweer slaan handen ineen



1 gezamenlijk doel
max. 1 slachtoffer in de ontstaansruimte van de brand

Commitment van:
• Raad van bestuur Dichterbij
• Cliëntenraad Dichterbij
• Algemeen bestuur veiligheidsregio 



Nulmeting

Alle cliënten in de  
woning zijn slachtoffer



Verbetering via 4 sporen
1) Snelle felle brand
2) Smeulbrand 
3) Veiligheidscultuur
4) Bijvangst



Risico’s en gebruik leidend i.p.v. wetgeving



• Doel à prestatie eisen voor 
overleefbaarheid en ontruiming

• Brandscenario’s vastleggen
• Inventarisatie brandveiligheidsmaatregelen
• Beoordeling maatregelen op prestatie 

eisen
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Voor hoeveel minuten kan ik in de 
brandruimte overleven bij een brand?

2 min 5 min 49 min



Tijd voor overleefbaarheid bij snelle felle brand zonder 
maatregelen (open binnendeuren, ramen dicht)

2 min

19 min

19 min

5 min 5 min

22 min

14 min

11 min



1 min

4 min

6 min

3 min

14 min

7 min

Tijd voor ontruiming bij snelle felle brand zonder 
maatregelen (open binnendeuren, ramen dicht)



Wat bepaalt of je overleeft of kunt ontruimen?

Overleefbaarheid
• Opwarming lichaam, brandwonden, te hete lucht in 

longen à FEDthermisch ≥ 0,3
• Giftige rook (op grond van CO & CO2) à FEDtoxisch ≥ 

0,3
• Ontruiming
• Zichtbaarheid door de rook à zichtlengte ≤ 7 m



Voor hoeveel minuten win ik aan overleefbare tijd 
buiten de brandruimte als ik de binnendeuren sluit? 
(geen maatregelen, deuren dicht, ramen dicht)

2 min 5 min 9 min



Hoeveel minuten win ik aan overleefbare tijd buiten 
de brandruimte als ik een waterleidingsprinkler 
aanbreng? (deuren open, ramen dicht)

5 min 15 min 30 min



Voor hoeveel minuten heb ik aan ontruimingstijd als 
ik de kamers compartimenteer? (geen maatregelen, 
ramen dicht)

3 min

15 min

13 min

4 min

4 min

4 min



Met een blusinstallatie overleef je elke 
brand?

JA NEE



Maatregel
Binnen-
deuren

Brandruimte 
overleefbaar
(sec.)

Naastgelegen
ruimte 
overleefbaar
(sec.)

Ontruimingstijd
beschikbaar (sec.)

Aantal
doden

Stay in
place
mogelijk

Slagingskans
offensieve inzet
brandweer

Geen Open 121 287 42 6 Nee Klein
Geen Dicht 106 782 99 3 Nee Gemiddeld
Woningsprinkler Open 100 650 42 6 nee Hoog
Woningsprinkler Dicht 58 1800 113 1 Ja Hoog
Waterleidingsprinkler Open 80 1172 42 3 Nee Hoog
Waterleidingsprinkler Dicht ? 1800 ? 1 ja Hoog
Watermist geactiveerd
door rookdetectie

Open 1800 1800 1000 0 ja Hoog

Watermist geactiveerd
door rookdetectie

Dicht ? 1800 ? ? Ja Hoog

Watermist geactiveerd
door temperatuur

Open 1800 1800 300 0 Ja Hoog

Watermist geactiveerd
door temperatuur

Dicht ? 1800 ? ? ja Hoog
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